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1. Türk inkılabı ile toplum ve devlet düzeninde kökten değişiklik hedeflenmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyi destekleyen örneklerden değildir?

a) Rumi takvimin kaldırılıp miladi takvimin kabulü

b) Liberal iktisat modelinden devletçi ekonomi modeline geçilmesi

c) Saltanatın kaldırılıp Cumhuriyetin ilan edilmesi

d) Hilafetin kaldırılıp laikliğin kabul edilmesi



2. Atatürk ilke ve devrimlerinde aşağıdakilerden hangisinin yeri olamaz?

a) Devletin bağımsızlığını koruma

b) Yönetimde millet egemenliğini sürdürme

c) Türk toplumunu çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma

d) Amaca ulaşmak için her yolu denemek



3. Aşağıdakilerden hangisinin cumhuriyet döneminde yapılan inkılapları

korumak ve onların sürekliliğini sağlamak amacında olduğu savunulamaz?

a) İstiklal mahkemelerinin kurulması

b) Takrir-i Sükun kanununun çıkarılması

c) İki dereceli seçim sisteminden tek dereceli seçim sistemine geçilmesi

d) Terakkiperver Cumhuriyet fırkasının kapatılması



4. Türkiye cumhuriyetinde,

I. Öğretim birliğinin kabul edilmesi

II. Tekke ve türbelerin kapatılması

III. Medreselerin kapatılması

Gelişmelerinden hangilerinin kültür değişmesini kolaylaştırdığı söylenebilir?

a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) Yalnız III

d) Hepsi



5. Atatürk, «milli bilincin ayakta kalabilmesi ve uyanık tutulması için dil ve tarih uğrunda

çalışmaya mecburuz» demiştir.

Atatürk’ün bu sözü doğrultusunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleştirildiği

savunulamaz?

a) Medeni Kanunun kabulü

b) Türk Tarih kurumunun kurulması

c) Yeni Türk alfabesinin kabulü

d) Türk Dil kurumunun kurulması



6. Türk kadınına, aşağıdaki haklardan hangisi 1934 yılında yapılan bir

değişiklikle tanınmıştır?

a) Mirasta erkekle eşit olma

b) Milletvekili seçme ve seçilme

c) Muhtar seçme ve seçilme

d) Belediye başkanı seçme ve seçilme



7. Atatürk diyor ki;

«Eğer bir millet büyük ise, kendisini tanımakla daha büyük olur.»

«Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.»

«Büyük devletler kuran atalarımız, büyük ve geniş kapsamlı medeniyetlere de sahip

olmuştur. Bunu aramak, incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizim için bir borçtur.»

Atatürk’ün bu sözlerinin öncelikle aşağıdaki alanlardan hangisinde yapılan çalışmalarda yol

gösterici olduğu söylenebilir?

a) Tarih

b) Ekonomi

c) Din

d) Dış politika



8. Atatürk döneminde sosyoekonomik hayatı düzenlemeye yönelik inkılaplarda

I. Laiklik

II. çağdaşlık

III. Millilik

Olgularından hangilerinin esas alındığı söylenebilir?

a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) Yalnız III

d) Hepsi



9. Atatürk döneminde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesinde yaşanan

sorunların siyasi çoğulculuğun sağlanmasını geciktirdiği söylenebilir?

a) Dış borçların ödenmesinde

b) Harf inkılabının uygulanmasında

c) Çok partili hayata geçilmesinde

d) Miladi takvimin kabulünde



10. Aşağıdakilerden hangisinin

gerçekleştirilmesi, uluslararası alanda

Türk milletinin temsilinde iki başlılığı

sonlandırmıştır?

a) Saltanatın kaldırılması

b) Halifeliğin kaldırılması

c) Cumhuriyetin ilanı

d) Kabine sistemine geçilmesi

11. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün, 

«Türkiye’nin sahibi, efendisi Türk köylüsüdür.» 

sözü doğrultusundaki gelişmelerden birisidir?

a) Aşar vergisinin kaldırılması

b) Harf devriminin kabulü

c) Miladi takvimin kabulü

d) Medeni kanunun kabulü



12. II. Dünya Savaşı sonrası
iki büyük süper güç olarak
ortaya çıkan devletler
hangileridir?
a) İngiltere-Fransa
b) İtalya-Almanya
c) ABD-Sovyet Rusya
d) Türkiye -Yunanistan

13. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk 
Milliyetçiliğinin özelliklerinden biri değildir?
a) Türk milletinin siyasi bağımsızlığı.
b) Barışçıl bir siyaset takip etmesi.
c) Özgürlüğe ve insana değer vermesi.
d) Bir kişi, zümre veya fikrin milli menfaatlerden 
üstün tutulması.



14. Balkan Antantı’nın
kurulmasının sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?

a) II. Dünya Savaşı’nın başlaması.

a) İngiltere’nin saldırgan tutumu.

c) İtalya ve Almanya’nın yayılmacı
politikaları

d) Amerika’nın Balkan politikası

15. Aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde II. Dünya Savaşı’nda
savaşan blokların isimleri doğru
olarak verilmiştir?

a) Müttefik Devletleri-Mihver
Devletleri

b) İttifak Devletleri-İtilaf Devletleri

c) Müttefik Devletleri-İttifak
Devletleri

d) Doğu Bloğu Devletleri-Batı
Bloğu Devletleri



16. Aşağıdakilerden hangisi 
Demokrat Parti döneminde 
gerçekleşmemiştir?

a) Kore Savaşı

b) Sadabat Paktı

c) Türkiye’nin NATO’ya üye olması

d) Londra ve Zürih anlaşmalarının 
imzalanması

17. Türkiye'nin 1930'lu yıllarda
Balkan Antantı, Sadabat Paktı ve
Milletler Cemiyeti gibi
uluslararası kuruluşlara katılması
veya kurulmasına öncülük etmesi
dış politikada Atatürk ilkelerinden
hangisinin benimsendiğinin
göstergesidir?

a) Ulusal Egemenlik

b) Yurtta Barış ve Dünyada Barış

c) Çağdaşlık ve Batılılaşma

d) Bilimsellik ve Akılcılık



18. Aşağıdakilerden hangisi
Demokrat Parti döneminde
Türkiye’de yaşanan gelişmelerden
biri değildir?

a) Varlık Vergisi Kanunu çıkarıldı.

b) 6-7 Eylül hadiseleri oldu

c) Köy Enstitüleri kapatıldı

d) Arapça Ezan serbest bırakıldı

19. CHP’nin 27 yıllık tek parti 
yönetiminden sonra Demokrat 
Parti’nin sorunsuz iktidara 
gelmesine ne denir?

a) Kanlı Devrim

b) Beyaz Devrim

c) Sorunlu Devrim

d) Soylu Devrim



20. Hatay sorunu Türkiye ile hangi
devlet arasında yaşanmıştır?

a) Fransa

b) İngiltere

c) ABD    

d) Norveç

21. Atatürk, aşağıdaki ilkelerden
hangisiyle devlet ve toplum
yapısının sürekli olarak
yenilenmesi gerektiğine işaret
etmiştir?

a) Laiklik

b) Devletçilik

c) Ulusçuluk
d) İnkılâpçılık



22. Demokrat Parti iktidarı hangi
askeri darbeyle sona ermiştir?

a) 1971 Muhtırası

b) 1960 Darbesi

c) 1980 Darbesi

d) 15 Temmuz Darbesi

23. Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile;

• I. Uluslararası Boğazlar Komisyonu
kaldırılmıştır.

• II. Türkiye Boğazlar’da asker 
bulundurabilecektir.

Buna göre Türkiye’nin boğazlar
üzerinde bağımsız olduğunu
gösteren maddeler hangileridir?

a) Yalnız I     

b) Yalnız II     

c) I ve II     

d) Hiçbiri 



24. Aşağıdakilerden hangisi II. 
Dünya Savaşı’nın sebepleri 
arasında gösterilemez?

a) Hitler’in yayılma politikası.  

b) Versailles Antlaşması’nın ağır 
koşulları.

c) Mussolini yönetiminin 
emperyalist istekleri.

d) İngiltere ile ABD arasında 
yaşanan rekabet.

25. Aşağıdakilerden hangisi 1932-
1938 dönemi Türk dış
politikasında meydana gelen
gelişmelerden biri değildir?

a) Balkan Antantı

b) Nato Paktı
c) Sadabad Paktı

d) Montrö Boğazlar Sözleşmesi



26. Aşağıdakilerden hangisi 
Atatürkçülüğün fikrî temelleri sayılan 
altı ilkeden biri değildir?

• a) Laiklik  

• b) Halkçılık 

• c) Devletçilik 

• d) Bağımsızlık

27. Aşağıda Atatürk’ün sözleri ve bu 
sözlere dayanarak ulaşılabilecek Atatürk 
ilkeleri eşleştirilmiştir. 

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

a) Güzel dilimizi ifade etmek için yeni 
Türk harflerini kabul ediyoruz. –
İnkılapçılık

b) Milletin saltanat ve hakimiyet 
makamı yalnız ve ancak TBMM’dir. –
Cumhuriyetçilik

c) Samimi ve meşru olmak şartıyla her 
fikre hürmet ederiz. – Devletçilik 

d) Din bir vicdan meselesidir. Herkes 
vicdanının emrine uymakta 
serbesttir. - Laiklik



28. Aşağıdakilerden hangisi 2. 
Dünya Savaşının sonuçlarından biri 
değildir?

a) Totaliter rejimler tasfiye edildi

b) Birleşmiş Milletler kuruldu

c) Cemiyet-i Akvam kuruldu

d) Soğuk Savaş başladı

29. Aşağıdakilerden hangisi II. 
Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye 
etkileri arasında gösterilemez?

a) Varlık Vergisi çıkarıldı

b) Ülke gelirleri savunmaya ayrıldı

c) Kabotaj Kanunu kabul edildi

d) II. Beş Yıllık Kalkınma Planının 
uygulanamaması



30. Türkiye’nin II. Dünya Savaşında 
izlediği temel politika 
aşağıdakilerden hangisidir?

a) İslam dünyasını birleştirme

b) Denge siyaseti izleme

c) Kaybettiği toprakları geri alma

d) Türk dünyasını birleştirme

31. II. Dünya Savaşının başlamasında

I. İtalya

II. Almanya 

III. Japonya

Devletlerinden hangilerinin yayılmacı 
politikalar izlemeleri etkili olmuştur?

a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) Yalnız III

d) Hepsi



32. Türkiye’nin laikleşmesini sağlayan 
inkılap-alan eşleştirmelerinden 
hangisi yanlıştır?
a) Şer’iye vekaletinin kaldırılması –

Ekonomi 
b) Saltanat ve hilafetin kaldırılması 

– Yönetim 
c) Tekke ve zaviyelerin kaldırılması –

Sosyal 
d) Tevhid-i Tedrisat kanunun kabulü 

– Eğitim 

33. Atatürk’ün
I. Ya istiklal, ya ölüm.
II. Yurtta sulh cihanda sulh,
III. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
IV. Egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir.
Sözleri aşağıdaki seçeneklerin 
hangisinde ilgili olduğu ilkeyle yanlış 
eşleştirilmiştir?
a) I – Milli Bağımsızlık
b) II – İnkılapçılık 
c) III – Laiklik
d) IV – Cumhuriyetçilik 



34. II. Dünya Savaşı sırasında denge 
politikası izleyen Türkiye, savaş 
sonrasında batılı müttefiklerin 
safında yer almaya çalışmıştır.
Türkiye’nin böyle bir çaba içerisine 
girmesine yol açan gelişme 
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Almanya’nın savaştan yenilerek 

çekilmesi
b) İtalya’nın savaştan yenilerek 

çekilmesi
c) Japonya’nın savaştan yenilerek 

çekilmesi
d) Sovyetler Birliği’nin Türkiye’den 

toprak talep etmesi

35. Türkiye’de 1950-1960 yılları 
arasında aşağıdakilerden hangisinin 
başbakanlığında hükümetler 
kurulmuştur?
a) Adnan Menderes
b) İsmet İnönü
c) Atatürk
d) Recep Tayyip Erdoğan



36. II. Dünya Savaşından sonra 
imzalanan anlaşmalarla Avrupa’nın 
önemli bir bölümünü nüfuzu altına 
almış, ordusunu güçlendirerek savaş 
sanayisini geliştirmiştir. Dış 
politikasını da kendi rejimini yayma 
üzerine kurmuştur.
Bu bilgilerde aşağıdaki devletlerden 
hangisinin takip ettiği dış politika 
hakkında bilgi verilmiştir. 
a) ABD
b) Sovyetler Birliği
c) Almanya
d) Türkiye

37. ABD, II. Dünya savaşından sonra 
Sovyetlerin yayılmasına karşı Doğu 
Blokunu kuşatmaya yönelik 
çevreleme politikası uygulamaya 
başlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisinin bu 
doğrultudaki çabalardan biri olduğu 
söylenebilir?
a) NATO'nun kurulmasının
b) Normandiya çıkarmasının 
c) Pearl Harbour baskınının
d) Birleşmiş Milletler’in

kurulmasının 



38. Türkiye’nin NATO’ya üye 
olması aşağıdaki devletlerden 
hangisi ile ilişkilerini olumsuz 
etkilemiştir?

a) Amerika

b) Almanya

c) SSCB

d) İngiltere

39. Varşova Paktının kurulmasına 
öncülük eden devlet 
aşağıdakilerden hangisidir?

a) SSCB

b) Almanya

c) Amerika

d) Fransa



40. Türkiye’nin Kore Savaşına 
asker göndermesi aşağıdakilerden 
hangisine üye olmasını 
kolaylaştırmıştır?

a) Varşova Paktı

b) NATO

c) Birleşmiş Milletler

d) Avrupa Birliği

41. Celal Bayar, Adnan Menderes, 
Fuat Köprülü ve Refik Koraltan
aşağıdakilerden hangisinde birlikte 
hareket etmişlerdir?

a) Milli mücadelenin 
başlatılmasında

b) Türkiye’nin Cemiyet-i Akvama 
üye olmasında

c) Türkiye’nin Birleşmiş 
Milletler’e üye olmasında

d) Demokrat partinin 
kurulmasında



42. 1965’den 1975 yılına kadar 
düzenli büyüyen Türkiye ekonomisi 
bu tarihten sonra içeride ve dışarıda 
meydana gelen bazı gelişmeler 
yüzünden durgunlaşmış, dış ticaret 
açığı başgöstermiştir. 
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma 
yol açan nedenlerden biri değildir?
a) İstikrarsız koalisyon hükümetlerin 

kurulması
b) Ülke genelinde işçi ve öğrenci 

eylemlerinin artması
c) Dünya genelinde petrol krizinin 

yaşanması
d) Yurtdışına işçi gönderilmesi

43. Türkiye’nin 1974 yılında Kıbrıs’a 
asker çıkarması karşısında ABD’nin 
tutumu aşağıdakilerden hangisi 
olmuştur?
a) Türkiye’ye silah satışını arttırdı
b) Türkiye’ye silah ambargosu 

uyguladı
c) Türkiye’yi NATO’dan çıkardı
d) Türkiye’yi BM’den çıkardı



44. Türkiye’de 1960’tan sonra köylerden 
şehirlere yoğun göçler başlamıştır.

Bu durumun,

I. Tarımda makine kullanımın yaygınlaşması

II. Sanayileşmenin hızlanması

III. Şehirlerde altyapı ve gecekondulaşma 
sorunlarının ortaya çıkması

Gelişmelerinden hangilerinin sonucu olduğu 
söylenebilir?

a) Yalnız I

b) Yalnız II

c) Yalnız III

d) I ve II

45. Türkiye 1960’lı yıllara kadar Arap 
dünyasına karşı mesafeli durmuştur. Ancak 
1963’ten sonra bu politikasını değiştirmiş, 
Arap ülkeleri ile yakın ilişkiler kurmaya özen 
göstermiş, İslam Konferansı Teşkilatı’na 
katılmıştır.

Türkiye’nin dış politikasında böyle bir 
yeniliğe gitmesinde aşağıdakilerden hangisi 
etkili olmuştur?

a) Çok Partili hayata geçilmesi

b) Nato’ya üye olunması 

c) Kıbrıs konusunda siyasi yalnızlıktan 
kurtulmak istemesi 

d) İran-Irak savaşının başlaması



• TEŞEKKÜR EDERİM… 


